Van: (geanonimiseerd)
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 8:56
Aan: RegistratuurBeemster
Onderwerp: Bankjes.
Aan de gemeenteraad Beemster.
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Tot mijn grote teleurstelling is het bankje aan de Beemsterdijk bij de Kom verwijderd.
Hierover heb ik al contact gehad met het Hoogheemraadschap, maar het is nog steeds niet
teruggekomen.
Het is de mooiste plek die er is en de behoefte aan de bankjes is groot bij fietsers, wandelaars en
andere toeristen. Om even te pauzeren. Ook voor ouderen en anderen, die slecht ter been zijn is het
prettig om daar even op een bankje te kunnen zitten.
Ik wil u vragen om uw medewerking dat het bankje spoedig wordt teruggeplaatst.
Overigens liggen daar schepen op een plek waar het indertijd is verboden en alle schepen zijn
verwijderd. Nu komen er steeds meer bij, eerst een, toe twee en met bijboten erbij liggen er nog meer
bij. Dit verbod is nog steeds van toepassing voor zover mij bekend is.
Op de dijk is een fietspad, maar regelmatig rijden er auto’s, waar fietsers hinder van ondervinden en
zelfs gevaar lopen.
Ik wil u vragen om dit op te lossen.
Met vriendelijke groet,
(geanonimiseerd)

2e mail op 4 juni nav contact hierover door de griffie:
Sorry, dat ik het niet heb vermeld.
Het is de Zuiddijk in de Beemster bij de Kom over de Beemsterbrug linksaf. Vroeger hebben er veel
boten gelegen, ook passanten, soms tot het viaduct.
Op de dijk langs het fietspad stonden vanmorgen 2 bestelbussen en een Mercedes personenauto. Er
ligt ook veel schroot op de dijk in de berm. Dat kan zo toch niet.
Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden.
Met vriendelijke groet,
(geanonimiseerd)

Noot griffie 4 juni 2021: de melding is als zijnde bewonersmelding doorgezet naar de betreffende
vakafdeling. Dit is zo aan de afzender medegedeeld.

